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USNESENÍ č. 3/2021 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

ze dne 23. 9. 2021 
 

1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Soňa Starečková 
Postlová a Ing. Kristýna Holubová. 

 
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Jaroslav Klimeš a 

Mgr. Petra Urbanová. 
 

3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 
tak, jak byl vyvěšen na úřední desce.  
 

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice revokuje usnesení č. 2/2021 ze dne 23. 6. 2021, bod 7). 
 

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 2068/4, ostatní plocha, o 
výměře  79 m2 a p.č. 983/2, ostatní plocha, o výměře 240 m2, vše k.ú. Polesí u Rynoltic, 
pro společnost Pukoře s.r.o., Černokostelecká 1777/107, 100 00 Strašnice, IČ: 08084807; 
p.p.č. 2068/4 za cenu 400,- Kč/m2(zastavitelná plocha) a p.p.č. 983/2 za cenu 100 Kč/m2 + 
náklady související s prodejem, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Rynoltice 
schválené Zastupitelstvem obce dne 23. 6. 2021 usnesením č. 2/2021 a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy.  
 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Žádost č.j. 615/2021 ze dne 6. 9. 2021 o 
prodej pozemku p.č. 1227/29, trvalý travní porost, o výměře 508 m2 a pozemku p.č. 
1227/27, trvalý travní porost, část o výměře cca 300 m2, vše v  k.ú. Rynoltice, od p. J. M., 
463 31 Chrastava, za účelem stavby rekreačního objektu. Zastupitelstvo obce Rynoltice 
neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1227/29, zahrada, trvalý travní 
porost, o výměře 508 m2 a pozemku p.č. 1227/27, trvalý travní porost, část o výměře cca 
300 m2, vše v  k.ú. Rynoltice, z důvodu zpracovávání nového územního plánu obce. 
 

7) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - části 
pozemku p.č. 2005, ostatní plocha, komunikace, část o výměře cca 400 m2, z celkových 
1325 m2, v k.ú. Jítrava, za minimální kupní cenu za 1 m2 dle Zásad prodeje pozemků ve 
vlastnictví obce Rynoltice schválené Zastupitelstvem obce dne 23. 6. 2021 usnesením č. 
2/2021, v bodě 6), tj. 100,- Kč/m2 + náklady související s prodejem. 
 

8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 2021, zahrada, o výměře 183 
m2, v k.ú. Jítrava, pro RNDr. B. S., CSc., 140 00 Praha 4, za cenu 400,- Kč/m2 (dle územního 
plánu obce zastavitelná plocha) + náklady související s prodejem, dle Zásad prodeje 
pozemků ve vlastnictví obce Rynoltice schválené Zastupitelstvem obce dne 23. 6. 2021 
usnesením č. 2/2021 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 1958/33, ostatní plocha, část 
o výměře cca 60 m2 (na hranici oplocení), v k.ú. Rynoltice, pro p. V. W., 460 15 Liberec 15, 
za cenu 400,- Kč/m2 (dle územního plánu obce zastavitelná plocha) + náklady související s 
prodejem, dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Rynoltice schválené 



Zastupitelstvem obce dne 23. 6. 2021 usnesením č. 2/2021 a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy. 
 

10) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje zařazení návrhu č. 11 a 12 do změny územního 
plánu obce Rynoltice. 
 

11) Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje Radu obce vypsáním veřejné výzvy na pozici 
administrativní pracovník obce dle § 6, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.  
 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje Radu obce vypsáním veřejné výzvy na pozici 
strojník-traktorista dle zákona č.262/2006, zákoníku práce, v platném znění. 
 

13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 3/2021, ze dne 
23. 9. 2021. Příjmy navýšeny o: 4.331.072,24 Kč, Výdaje navýšeny o: 1.689.582 Kč. 
Financování: -2.641.490,24 Kč. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Jan Vacek v.r.              Soňa Starečková Postlová v.r. 

                       starosta                              místostarostka 
 
 
 
Vyvěšeno: 4. 10. 2021 
Sejmuto: 


